Zápis ze schůze Osadního výboru pro Konopáč
ze dne 14. 7. 2019
Přítomni:

Nováček Libor, Emerich Malát ml., Mgr. Novotná Alena

Omluveni: Ing. Bulíček Zdeněk, Bc. Radil Martin
Bod 1)
Dne 31. 5. 2019 byla zkolaudovaná MÚ – stavební odbor, stavba chaty (srubu)
na p. č. 1856/2 Heřmanův Městec - Konopáč, pouze s drobnými nedodělky
(začistění a orámování vstupních dveří).
Bod 2)
Do veřejné skříňky byl umístěn rozpis akcí v ATC Konopáč, aby občané a
chataři byli informování o připravovaných akcích na Konopáči.
Bod 3)
Radou města Heřmanův Městec ze dne 24. 6. 2019 byla schválena žádost České
pošty o rozšíření počtu dodejních schránek na pozemcích města Heřmanův
Městec resp. v Konopáči u vchodu do koupaliště . Ty budou určeny pro chataře
s trvalým bydlištěm v Konopáči, ke kterým je těžko dostupná veřejná cesta.
Bod 4)
Dne 5. 6. 2019 přišel na webMail MÚ Heřmanův Městec- Osadní výbor pro
Konopáč písemný podnět od chataře, který se obrací prostřednictvím osadního
výboru k MÚ s prosbou o pomoc při řešení opravy místní účelové cesty vedoucí
podél potoka Konopka k rekreačním chatám.
Osadní výbor se přiklání k názoru ještě zbudovat na cestě minimálně jeden
vodní zátaras a upravit kamennou zídku ve vodním toku u čp. 17 v Konopáči,
tak aby při velkých deštích byl vodní tok schopen stékající vodu pojmout.

Podnět bude předán na MÚ jako příloha tohoto zápisu.
Bod 5)
V průběhu prázdninových měsíců osloví předsedkyně architekta MÚ a dojedná
případnou spolupráci při výrobě rekreačních prvků.
Bod 6)
Předsedkyně projedná na MÚ odstranění náletových dřevin směrem od mostku
přes místní komunikaci k hasičské zbrojnici a to v podzimních měsících. Požádá
MÚ o zajištění resp. doporučení firmy, která dřeviny prořeže a zároveň
naštěpkuje. Štěpka bude použita dle dalšího uvážení.
Pan Nováček sdělil, že tůně Konopky u hasičské zbrojnice je zanesená a bylo by
ji třeba vyčistit.
Použité zkratky:
osadní výbor - Osadní výbor Konopáč
MÚ - Městský úřad v Heřmanově Městci
Konopáč – místní část města Heřmanův Městec
předsedkyně - předsedkyně Osadního výboru pro Konopáč
Zapsáno dne 30. 7. 2019
Zapsala: Mgr. Novotná Alena

